
 

Protokoll från styrelsemöte 090601 på Bonadea 
 

Närvarande: Viktoria Jonsson, Ingrid Brink, Margareta Nettelbladt, MaLou Lindholm, Åsa 

Nyström, Lena Jonsson och Catrine Hjerdt. 

Ordförande Viktoria Jonsson och sekreterare Catrine Hjerdt. 

Justerare: Ingrid Brink och MaLou Lindholm. 

§ 1 Föregående protokoll 

 Föregående protokoll lästes upp av Viktoria. Inga ändringar gjordes. 

 

§ 2 Inkommande post 

Ingen inkommande post har inkommit till styrelsen sedan förra mötet.

  

§ 3 LEADERinformation 

Den 15/6 är det informationsmöte för LEADERmedlemmar om hur 

LEADERprojekt fungerar. Viktig information; Qlaror som har idéer i 

Leaderanda bör gå. 

 

§ 4 Ekonomi 

Margareta meddelade att vi har 8000: - på plusgirot samt 30000: - på sparkontot.  

Kostnader under perioden: 3881:- hemsidekostnad externt, 1934:- ersättning till 

Ingrid Brink för utlägg gällande hemsidearbete, 200:- har betalats in från de 

medlemmar som var anmälda men inte kom på festen, 1000:- har betalats i hyra 

för årsmöteslokalen på Segelsällskapet. 

Vi avvaktar FRC:s faktura då utvärdering av dem pågår. 

§ 5 Hemsidan 

Information angående säkerhet har gått ut till alla medlemmar via mejl. 

Kontakta Ingrid Brink om du har problem. 

En arkivsida kommer att skapas på hemsidan av hemsidegruppen. Material har 

hämtats från Agneta Bergenståhl till att börja med. 

Det är fortfarande tre stycken medlemmar som inte anmält sig på hemsidan. 

Dessa kommer att meddelas personligen av Lena. 

Lena Johnson informerade om att medlemslistan ska uppdateras och skickas till 

RRC. Detta för att alla ska få all information. 

  

Till nästa möte ska vi fundera kring kriterierna för medlemskap i Qlara. 



§ 6 Inspirationsgruppen 

Möte har hållits i inspirationsgruppen. De föreslår en sensommarvandring i 

Simrishamn med guide 7 september klockan 18. Styrelsen välkomnade förslaget 

mer entusiasm. Mer information om programmet kommer senare. 

 

§ 7 Kommande möten 

Styrelsen sammanträder 6/7 klockan 12 på Catrinegården, 24/8 klockan 15 hos 

MaLou samt 7/9, 5/10, 2/11, 7/12 klockan 14.30 på Bonadea. 

 

§ 8 Övriga frågor 

Clara Westman var gäst på mötet och informerade om Företagsakademin i 

Växjö. De driver projekt i att skapa hållbara företag. En del i gruppen vill 

komma hit och få mer vetskap om Qlara samt att få berätta om sitt arbete. 

Viktoria hör av sig till gruppen och meddelar på ett senare möte om vad de kom 

fram till. 

 

 

 

--------------------------------  ------------------------------- 

Catrine Hjerdt, sekreterare  Viktoria Hansson Jonsson, ordförande 

 

 

 

 

 

---------------------------------- ------------------------------- 

Ingrid Brink, justerare   MaLou Lindholm, justerare 

 

 

 

 

 

 

 

 


